
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων»
Αριθµ. Απόφαση: 140
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι από την αποστολή της πρόσκλησης µε τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης της έχουν προκύψει τα παρακάτω θέµατα και προτείνω την συζήτησή τους 
εκτός ηµερήσιας διάταξης:
1) Ορισµός µελών Διοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήµου Σαµοθράκης
2)  Περί εκπόνησης µελέτης µε θέµα ¨Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στους 
χώρους εργασίας¨
3) Έγκριση τροποποίησης της αρίθµ. 97/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
¨Έγκριση εγγραφής του Δήµου Σαµοθράκης ως συνδροµητή στις υπηρεσίες Δήµος- 
ΝΕΤ- Δηµοτέλεια και όνοµα χώρου (.gr) για τις ανάγκες της ιστοσελίδας του Δήµου



4) Έγκριση τροποποίησης της αρίθµ. 99/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
¨Έγκριση τουριστικής προβολής και λοιπών δράσεων προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήµου για το έτος 2011
5) Έγκριση παραλαβής  µελετών (Οριστική & Υδραυλική) του έργου ¨Βελτίωση 
Περιφερειακού Τοπικού Οδικού Δικτύου Χώρας- Αλωνιών¨
6) Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την Αποκεντρωµένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 
Δ/νση Δηµοσίων Έργων (Α.Μ.Θ.), Τµήµα Υδραυλικών Έργων για την υλοποίηση του 
έργου ¨Βελτίωση περιφερειακού τοπικού δικτύου Χώρας Αλωνιών¨
7) Καθαρισµός παραλίων νήσου Σαµοθράκης
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης,
      Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων:
1) Ορισµός µελών Διοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήµου Σαµοθράκης
2)  Περί εκπόνησης µελέτης µε θέµα ¨Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στους 
χώρους εργασίας¨
3) Έγκριση τροποποίησης της αρίθµ. 97/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
¨Έγκριση εγγραφής του Δήµου Σαµοθράκης ως συνδροµητή στις υπηρεσίες Δήµος- 
ΝΕΤ- Δηµοτέλεια και όνοµα χώρου (.gr) για τις ανάγκες της ιστοσελίδας του Δήµου
4) Έγκριση τροποποίησης της αρίθµ. 99/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
¨Έγκριση τουριστικής προβολής και λοιπών δράσεων προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήµου για το έτος 2011
5) Έγκριση παραλαβής  µελετών (Οριστική & Υδραυλική) του έργου ¨Βελτίωση 
Περιφερειακού Τοπικού Οδικού Δικτύου Χώρας- Αλωνιών¨
6) Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την Αποκεντρωµένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 
Δ/νση Δηµοσίων Έργων (Α.Μ.Θ.), Τµήµα Υδραυλικών Έργων για την υλοποίηση του 
έργου ¨Βελτίωση περιφερειακού τοπικού δικτύου Χώρας Αλωνιών¨
7) Καθαρισµός παραλίων νήσου Σαµοθράκης
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 2ο «Ορισµός µελών Διοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήµου Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 141
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.      1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζεται µε την αρίθµ. 18/2011 απόφασή µας ¨Περί συγχωνεύσεως νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου του Δήµου Σαµοθράκης για τους τοµείς αρµοδιοτήτων 



κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας (Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός & 
Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήµου Σαµοθράκης¨ σε 
εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 εγκρίναµε οµόφωνα την 
συγχώνευση των  νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του Δήµου Σαµοθράκης µε 
την εξής επωνυµία:

1) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Δήµου Σαµοθράκης, το οποίο 
συστάθηκε µε την αρίθµ. 1795/1-4-1999 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (ΦΕΚ 428/22-4-1999 τεύχος 
Β΄) 

2) Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Σαµοθράκης, το οποίο συστάθηκε µε την αρίθµ. 
5750/6-10-1999 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 1941/27-10-1999 τεύχος Β΄) 

σε ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε επωνυµία: «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήµου Σαµοθράκης»
Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 στην ίδια συνεδρίαση του 
δηµοτικού συµβουλίου έπρεπε να οριστεί το διοικητικό συµβούλιο του νοµικού 
προσώπου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

• Την αρίθµ. 18/2011 απόφασή του ¨Περί συγχωνεύσεως νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου του Δήµου Σαµοθράκης για τους τοµείς αρµοδιοτήτων 
κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας (Δηµοτικός Παιδικός 
Σταθµός & Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήµου 
Σαµοθράκης¨, η οποία ελέγχθηκε  ως προς την νοµιµότητα µε την αρίθµ. 
πρωτ.: 3057/11-4-2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης 
Μακεδονίας- Θράκης – Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση 
Διοίκησης, Τµήµα Διοικητικό Οικονοµικό  µε Α.Δ.Α. 4ΑΓΞΟΡ1Υ-ΠΞ και 
έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δηµοσίευση

• Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου του Ν. 3852/2010
• Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει
• Το γεγονός ότι κατά την 3η συνεδρίαση στις 21-1-2011 ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 19.00 µ.µ. που λήφθηκε η αρίθµ.18/2011 απόφαση δεν ορίστηκαν τα 
µέλη του Δ.Σ. του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία: 
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήµου 
Σαµοθράκης»

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 
       Αποφασίζει Οµόφωνα

Ορίζει Διοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την 
επωνυµία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήµου 
Σαµοθράκης» τους παρακάτω:
1) Βασιλική Πετροπούλου – Χατζηγιαννακούδη, Δηµότισσα Σαµοθράκης 
Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών ως Πρόεδρο

2) Χατζηστεφάνου Αθανάσιο, Δηµοτικό Σύµβουλο από την πλειοψηφία ως 
µέλος

3) Γιαννέλου Πολύµνια, Δηµοτική σύµβουλο από την µειοψηφία ως µέλος



4) Λενούδια Μαρία, Δηµότισσα Σαµοθράκης, Βρεφονηπιοκόµο ως µέλος
5) Χαρανά Χρυσή, Δηµότισσα Σαµοθράκης ως µέλος

      Μετά τον ορισµό των µελών το δηµοτικό συµβούλιο εκλέγει από τα παραπάνω 
µέλη ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου την κα. Γιαννέλου Πολύµνια.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 3ο «Περί εκπόνησης µελέτης µε θέµα ¨Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων στους χώρους εργασίας¨»
Αριθµ. Απόφαση: 142
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.      1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Το λόγο πήρε ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Λάζαρης Αλέξανδρος και είπε ότι είναι 
υποχρεωτική στο Δηµόσιο στα Νοµικά Πρόσωπα του Δηµοσίου και στους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η εφαρµογή του Ν. 1568/1985 ¨Υγιεινή και 
ασφάλεια του προσωπικού του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α.¨ και βάση 
αυτών  η εκπόνηση της µελέτης ¨Μελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου χώρων 
εργασίας¨, η ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας, ο συντονιστή ασφάλειας και 
υγείας- τεχνικού ασφαλείας εργοταξίου, η εκπόνηση σχεδίου και φακέλου ασφαλείας 
και υγείας έργου (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.), οι µετρήσεις φυσικών και χηµικών παραγόντων 
του εργασιακού περιβάλλοντος και η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα 
ασφαλείας και  πρότεινε την ανάθεση των παραπάνω και κάλεσε τους συµβούλους να 
αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δηµοτικού Συµβούλου κ. 
Λάζαρη Αλέξανδρο και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 1568/85 όπως 
συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του Π.Δ. 17/96 άρθρο 4, τις διατάξεις των άρθρων 7 
& 8 του Π.Δ. 17/96, την Κ.Υ.Α 88555/3293/88, άρθρο 1 και 2, το γεγονός ότι ο Δήµος 
Σαµοθράκης δεν έχει πάνω από 50 εργαζοµένους, το γεγονός ότι ως τεχνικός 
ασφαλείας στο Δήµο Σαµοθράκης έχει οριστεί η υπάλληλος του Δήµου Παυλίδου 
Πασχαλίτσα κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

 Την σύνταξη της µελέτης ¨Μελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου χώρων 
εργασίας του Δήµου Σαµοθράκης¨ στην οποία θα περιλαµβάνονται και οι µετρήσεις 
των φυσικών και χηµικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος και η 
εκπαίδευση του προσωπικού και εφόσον οι αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες αδυνατούν 
να προβούν στην σύνταξή της, τότε να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση τροποποίησης της αρίθµ. 97/2011 απόφασης του Δηµοτικού 
Συµβουλίου ¨Έγκριση εγγραφής του Δήµου Σαµοθράκης ως συνδροµητή στις 
υπηρεσίες Δήµος- ΝΕΤ- Δηµοτέλεια και όνοµα χώρου (.gr) για τις ανάγκες της 
ιστοσελίδας του Δήµου»
Αριθµ. Απόφαση: 143
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.      1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »



 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζεται µε την αρίθµ. 97/2011 απόφασή µας εγκρίναµε οµόφωνα 
 την εγγραφή του Δήµου Σαµοθράκης ως συνδροµητή στις υπηρεσίες
της Δήµος ΝΕΤ- Δηµοτέλεια µέσω διαδικτύου (internet) για το 2ο πακέτο υπηρεσιών 
καθώς και την εγγραφή του Δήµου ως συνδροµητή στο όνοµα χώρου (.gr για τις 
ανάγκες της ιστοσελίδας του Δήµου -samothraki.gr).
Για την κάλυψη δαπάνης ετήσιας συνδροµής των παραπάνω εγκρίναµε την διάθεση 
πίστωσης ποσού εννιακοσίων είκοσι εννέα (929,00 € ευρώ από τον Κ.Α. 00/6451.01 
Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα του προϋπολογισµού του 
Δήµου για το οικ. έτος 2011.
Η προτεινόµενο τροποποίηση της αρίθµ. 97/2011 απόφασης αφορά  το ποσό 
διάθεσης πίστωσης, το οποίο από 929,00 € πρέπει να γίνει στο ποσό των 1.566,00 € 
σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο του έτους 2011 για το κόστος της ετήσιας συνδροµής 
στις υπηρεσίες της Δήµος ΝΕΤ- Δηµοτέλεια µέσω διαδικτύου (internet) για το 2ο 
πακέτο υπηρεσιών.
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το γεγονός ότι  η ετήσια συνδροµή για τις υπηρεσίες της Δήµος ΝΕΤ- Δηµοτέλεια 
µέσω διαδικτύου (internet) για το 2ο πακέτο υπηρεσιών έχει αυξηθεί για το έτος 2011, 
το γεγονός ότι για την κάλυψη της  υπέρβασης του ποσού των 637,00 € θα πρέπει να 
αναµορφωθεί ισόποσα και ο Κ.Α. 00/6451.01 του προϋπολογισµού για το οικ. έτος 
2011 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     Αποφασίζει Οµόφωνα

 Εγκρίνει την τροποποίηση της αρίθµ. 97/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
¨Έγκριση εγγραφής του Δήµου Σαµοθράκης ως συνδροµητή στις υπηρεσίες Δήµος- 
ΝΕΤ- Δηµοτέλεια και όνοµα χώρου (.gr) για τις ανάγκες της ιστοσελίδας του Δήµου¨ 
ως προς το 3 σκέλος του αποφασιστικού µέρος ως εξής:
3ο Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης  αντί του  ποσού των εννιακοσίων είκοσι εννέα  
(929,00 €) ευρώ, στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων εξήντα έξι (1.566,00 €) ευρώ  
από τον Κ.Α. 00/6451.01 Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 



του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. έτος 2011 για την κάλυψη δαπάνης  
ετήσιας συνδροµής του Δήµου στις υπηρεσίες της ΔήµοςΝΕΤ- Δηµοτέλεια µέσω 
διαδικτύου (internet) για το 2ο πακέτο υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένου και το 
Φ.Π.Α.. και  στο όνοµα χώρου (.gr για τις ανάγκες της ιστοσελίδας του Δήµου -
samothraki.gr).
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθµ. 97/2011 απόφασή µας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση τροποποίησης της αρίθµ. 99/2011 απόφασης του Δηµοτικού 
Συµβουλίου ¨Έγκριση τουριστικής προβολής και λοιπών δράσεων  προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήµου για το έτους 2011 ¨»
Αριθµ. Απόφαση: 144



 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.      1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζεται µε την αρίθµ. 99/2011 απόφασή µας εγκρίναµε οµόφωνα µεταξύ 
των άλλων και την διαφηµιστική καταχώρηση ½ σελίδας  στο WHO IS WHO  
Οδηγός διακοπών & διασκέδασης 2011, κόστους 590,07 € πλέον του Φ.Π.Α., όµως 
σύµφωνα µε την προσφορά για το έτος 2011 το κόστος γίνεται από 590,07 € σε 
790,07 €  + Φ.Π.Α. (23% 181,72 €) = 971,79 €. 
Εποµένως σας καλώ να προβούµε σε τροποποίηση της αρίθµ. 99/2011 απόφασής µας 
και ως προς την αύξηση διάθεση πίστωσης κατά 246,00 € από τον Κ.Α. 00/6431 
Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήµου για την κάλυψη της επί 
πλέον δαπάνης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το γεγονός ότι η διαφηµιστική καταχώρηση ½ σελίδας  στο WHO IS WHO  Οδηγός 
διακοπών & διασκέδασης 2011 έχει συνολικό κόστος 790,07 €  + Φ.Π.Α. (23% 
181,72 €) = 971,79 €, τον προϋπολογισµό του Δήµου  για το οικ. έτος 2011 και 
κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
     Αποφασίζει Οµόφωνα

 Εγκρίνει την τροποποίηση της αρίθµ. 99/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
¨Έγκριση τουριστικής προβολής και λοιπών δράσεων  προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήµου για το έτους 2011¨ ως προς το Γ΄ σκέλος του αποφασιστικού µέρος ως εξής:
Γ΄.  Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης  αντί του  ποσού των πέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών  (5.509,29 €), στο ποσό των πέντε 
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (5.755,29 €)  
από τον Κ.Α. 00/6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήµου, 
του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. έτος 2011.



Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθµ. 99/2011 απόφασή µας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 



Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση παραλαβής  µελετών (Οριστική –Υδραυλική- Γεωλογική) 
του έργου ¨Βελτίωση Περιφερειακού Τοπικού Οδικού Δικτύου Χώρας- 
Αλωνίων¨» 
Αριθµ. Απόφαση: 145
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης περί έγκρισης παραλαβής των  µελετών του έργου ¨Βελτίωση 
Περιφερειακού Τοπικού Οδικού Δικτύου Χώρας – Αλωνίων¨ ως εξής:
1)  ¨Οριστική µελέτη οδοποιίας περιφερειακής οδού Χώρας¨
2) ¨Υδραυλική µελέτη περιφερειακής οδού Χώρας¨
3) Γεωλογική µελέτη ¨Βελτίωση περιφερειακού Τοπικού Οδικού Δικτύου Χώρας- 
Αλώνια¨, έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου τις προαναφερόµενες µελέτες που 
οι δύο πρώτες συντάχθηκαν από τον Πολιτικό Μηχανικό Τσεσµελή Δηµήτριο 
πτυχιούχο µελετητή κάτοχο µελετητικού πτυχίου µε αρίθµ. µητρώου 21388 τάξης Α΄ 
κατηγορίας 10 & 13 και η τρίτη από τον Πτυχιούχο Γεωλόγο Αδάµ Ε. Αδαµίδη 
κάτοχο µελετητικού πτυχίου µε αριθµό µητρώου 14624  τάξης Α΄ κατηγορίας 20 & 
27 και θεωρήθηκαν  από τον Προϊστάµενο Τεχνικών Υπηρεσιών και κάλεσε τα µέλη 
του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά . 
Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του,       
       
          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ 



Εγκρίνει την παραλαβή των µελετών του έργου ¨Βελτίωση Περιφερειακού Τοπικού 
Οδικού Δικτύου Χώρας – Αλωνίων¨ ως εξής:
1)  ¨Οριστική µελέτη οδοποιίας περιφερειακής οδού Χώρας¨
2) ¨Υδραυλική µελέτη περιφερειακής οδού Χώρας¨
3) Γεωλογική µελέτη ¨Βελτίωση περιφερειακού Τοπικού Οδικού Δικτύου Χώρας- 
Αλώνια¨, οι δύο πρώτες συντάχθηκαν από τον Πολιτικό Μηχανικό Τσεσµελή 
Δηµήτριο πτυχιούχο µελετητή κάτοχο µελετητικού πτυχίου µε αρίθµ. µητρώου 21388 
τάξης Α΄ κατηγορίας 10 & 13 και η τρίτη από τον Πτυχιούχο Γεωλόγο Αδάµ Ε. 
Αδαµίδη κάτοχο µελετητικού πτυχίου µε αριθµό µητρώου 14624  τάξης Α΄ 
κατηγορίας 20 & 27 και θεωρήθηκαν  από τον Προϊστάµενο Τεχνικών Υπηρεσιών 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την 
Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, Γενική Δ/νση Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Δηµοσίων Έργων (Α.Μ.Θ.), Τµήµα 
Υδραυλικών Έργων για την υλοποίηση του έργου ¨Βελτίωση περιφερειακού 
τοπικού οδικού δικτύου Χώρας – Αλωνιών¨»
Αριθµ. Απόφαση: 146
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν 
από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων.
Για όσους φορείς δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια ως δικαιούχοι για 
την υλοποίηση έργων, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 



υπάρχει η δυνατότητα να συνάψουν προγραµµατική σύµβαση µε άλλο πιστοποιηµένο 
φορέα.
Κατόπιν της αρίθµ. πρωτ.: 57 αρίθµ. πρωτ.: 2097/29-4-2011 προκήρυξης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την υποβολή προτάσεων  στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  ¨Μακεδονία- Θράκη 2007-2013¨  και προκειµένου να 
υποβάλλουµε πρόταση για την ένταξη του έργου «Βελτίωση περιφερειακού τοπικού 
οδικού  δικτύου Χώρας- Αλωνιών»   - Άξονας προτεραιότητας: 3 ¨Υποδοµές και 
Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας στην Α.Π.Θ., Θεµατική προτεραιότητα: 23 
¨Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί, προτείνουµε την σύναψη προγραµµατικής σύµβασης  
του Δήµου Σαµοθράκης µε την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, 
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Δηµοσίων Έργων 
(Α.Μ.Θ.), Τµήµα Υδραυλικών Έργων, µε τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 
3463/2006.
Στην συνέχεια παρουσίασε το σχέδιο της προτεινόµενης προγραµµατικής σύµβασης 
και κάλεσε τους Συµβούλους  να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις της παρ. 1 περ. α και β του άρθρου  225 και του άρθρου 3 του Ν. 
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το γεγονός ότι ο Δήµος Σαµοθράκης δεν διαθέτει διαχειριστική 
επάρκεια  κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007,  το σχέδιο 
της προτεινόµενης προγραµµατικής σύµβασης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης 
και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, Γενική Δ/νση 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Δηµοσίων Έργων (Α.Μ.Θ.), 
Τµήµα Υδραυλικών Έργων µε σκοπό την υλοποίηση της πράξης  «Βελτίωση 
περιφερειακού τοπικού οδικού  δικτύου Χώρας- Αλωνιών».   
Β) Εγκρίνει τους όρους όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης 
που επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
Γ) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήµου Σαµοθράκης στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης στης  Προγραµµατικής Σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 5 αυτής, τον Δήµαρχο Σαµοθράκης κ. Χανό Γεώργιο.
Δ) Η χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του έργου, ποσού 615.000,00 € θα προέλθει 
από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ¨Μακεδονία- Θράκη 2007-2013¨ - 
Άξονας προτεραιότητας: 3 ¨Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας στην 
Α.Π.Θ., Θεµατική προτεραιότητα: 23
Ε) Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο  για την υπογραφή της 
προγραµµατικής σύµβασης.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

Μεταξύ ………….» και «…………..»



για την Πράξη1 
«……………………………….» 

[τόπος, ηµεροµηνία]

1 Ως πράξη νοείται το έργο ή οµάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, η πράξη δύναται να περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα 
υποέργα (τεχνικά έργα ή/και µελέτες ή/και προµήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να 
αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείµενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής 
προγραµµατικής σύµβασης για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ2 
 

«……………………………………………………………………...»

Στ…. (τόπος), σήµερα την ……………(ηµεροµηνία), µεταξύ των παρακάτω 
συµβαλλοµένων :

1. τ….. ……………. ………………………………………………, που 
εδρεύει στην ……………………, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τ… 
……………………. κ.. ………………………………………….. και ο 
οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν  συντοµίας ως «Κύριος του 
Έργου» 

2. τ.. ………………………………………………….. µε την επωνυµία 
… … … … … … … … … . 
……………………………………………………., που εδρεύει στην 
……………………………, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
……………………….. κ. ……………………………………………, και 
ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην  παρούσα χάριν συντοµίας 
«Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα 
τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων  για την  προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3  αυτού. 

2. (Αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων  των  συµβαλλοµένων µερών για 
την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την 
υπογραφή της) 

3. Το µε αριθ. πρωτ./ή κωδ. ……..… έγγραφο επιβεβαίωσης τ… 
………… (π.χ. Ειδική Υπηρεσία …..), µε το οποίο επιβεβαιώνεται η 
διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
………………………. προγραµµατίζει την υλοποίηση της πράξης 
«……………………………….………..», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν 
συντοµίας «το Έργο».
(Αναφέρονται περιληπτικά στοιχεία που αφορούν στο Έργο, όπως ο σκοπός και 
το περιεχόµενό του, η αναγκαιότητα υλοποίησής του, ο χαρακτήρας του κ.λ.π. )

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της 

2 Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συµβαλλοµένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή 
πρόσθετα άρθρα



διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης 
έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την 
αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
 
Δεδοµένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική 
του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριµένου Έργου, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου 
2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειάς του για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, που 
περιλαµβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας ……… που απαιτείται για την 
υλοποίηση του Έργου, τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της 
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το γενικό 
πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της.  

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση 
της αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «………………….…… 
……………………………………...» («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου 
στο Φορέα Υλοποίησης. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 
παρούσας σύµβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να 
λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι … (της Διαχειριστικής Αρχής του 
Ε.Π. ………… / της Ενδιάµεσης Διαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάµεσου Φορέα 
Διαχείρισης) και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)3: 

1) Ωρίµανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη 
µελετών και λήψη των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

2) Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης.
3) Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την ένταξη 

της στο ΕΠ
4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία Δηµοσίων Συµβάσεων.
6) Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων.
7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9) Παρακολούθηση χρηµατορροών και εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του 

προϋπολογισµού του Έργου.
10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών 

έργων έως και την οριστική παραλαβή) . 

3 Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες



11) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε 
πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών 
έργων και µελετών, δια των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, 
ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής και της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νοµοθεσία περί Δηµοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει:

• Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα 
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης 
στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες 
που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του 
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόµενης Πράξης.

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας. 

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις 
δοµές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα 
Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου4, κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 
σχετικά µε οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την 
υλοποίηση του Έργου.

• Να προβαίνει  στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της οµαλής 
χρηµατοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν 
έχει δική του ΣΑΕ 5

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την ολοκλήρωσή του είτε 
αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο 
φορέα.

• Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του κοινού και 
την προβολή του Έργου. 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:
• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.

4 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.

5 Η συγκεκριµένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύµβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης 
δεν έχει δική του ΣΑΕ 



• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και 
ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης 
του Έργου.

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την  εξέλιξη 
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει 
στ..ν αρµόδι.. …………..(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του  Ε.Π. ή την 
Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης).

• Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού 
Δελτίου Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στ…  …..(Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ή στην Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή ή στον 
Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης) και να προβαίνει στις απαιτούµενες 
τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών 
Δελτίων Υποέργων. 

• Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύµφωνο αποδοχής όρων  της απόφασης 
ένταξης πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην  παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 
3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος Διαχείρισης. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών.
• Να διενεργεί τους διαγωνισµούς, την  αξιολόγηση των  προσφορών και την 
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και 
το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει 
βάσει των σχετικών συµβάσεων.

• Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες 
πληρωµές.

• Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε 
συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου.

• Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου6) τη χρηµατοδότηση 
του Έργου µεριµνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση 
χρηµατοδότησης και για την ετήσια κατανοµή πιστώσεων.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας 
Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις 
υφιστάµενες µελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1 
του Παραρτήµατος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι 
εκκρεµείς ενέργειες για την ωρίµανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του 
Παραρτήµατος ΙΙ, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι 
υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση τους7.

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής 
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό τ………………………………………….. Ευρώ 

6 Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

7  Η παράγραφος αυτή και το Παράρτηµα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειµένου της 
προγραµµατικής σύµβασης κρίνεται αναγκαίο.



συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και 
απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, µελέτη, προµήθεια, υπηρεσία).
Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας …. 
(Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ή της Ενδιάµεσης Διαχειριστικής Αρχής 
ή του Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης).
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι 
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγγραφη 
έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της και λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη 
λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 µήνες γίνονται µετά 
από σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται 
όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα τ.. 

…………………………….
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από8 : 
- έναν  (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 
Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης µε τον αναπληρωτή του και 
- ένα (1) µέλος υποδεικνυόµενο από …..(το φορέα χρηµατοδότησης της Πράξης 
ή το φορέα λειτουργίας, εάν  είναι διαφορετικός από τον κύριο του έργου ή 
άλλο φορέα που θα συµφωνηθεί µε τους συµβαλλοµένους), µε τον 
αναπληρωτή του. 

Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της 
πράξης στο Ε.Π………, οι συµβαλλόµενοι φορείς και … (ο φορέας 
χρηµατοδότησης ή ο φορέας λειτουργίας ή ο άλλος φορέας, που έχει 
προσδιοριστεί ανωτέρω) ορίζουν τα µέλη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης.

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η 
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της 
προγραµµατικής σύµβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών 

8 Διαµορφώνεται κατά την κρίση των συµβαλλοµένων µερών



κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η 
αιτιολογηµένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν 
του εξαµήνου παράταση του χρονοδιαγράµµατος και η επίλυση κάθε διαφοράς 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των 
όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 
πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα 
µέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και 
εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από 
τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί 
από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την 
«Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστηµονικών 
θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα 
ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής 
δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και έκτακτα 
όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις 
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι 
εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Τα πρακτικά της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού 
υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα 
µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά 
πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. 

Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της 
καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχει στο άλλο 
µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή 
αποθετική ζηµία του.



ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας 
Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής 
σύµβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των 
καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον Κύριο 
του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του 
Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη 
της µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση 
και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από 
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να 
επιλύεται από τα αρµόδια Δικαστήρια της …………. (π.χ. η έδρα του Κυρίου 
του Έργου). 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9

Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης 
είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα 
Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το 
προσωπικό αυτό ορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Κυρίου του 
Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η 
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει 
υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσµα του 
τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από 
υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία 
κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες 
και αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης 
και των συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο 

9 Για την περίπτωση που είναι εφικτή η µεταφορά. 



υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο 
οποίος έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι 
πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος 
της σύµβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο 
παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση 
της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς 
εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αµοιβής.

11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και 
µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 
συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά 
την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής 
σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων 
µερών.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 
προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που 
προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί 
να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή 
απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα 
συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική 
σύµβαση.

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, 
έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στ….(Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. … ή στην Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή … ή στον 
Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης …).
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης
1.1 τίτλος υποέργου 1
1.ν τίτλος υποέργου ν

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)



3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)
4. Φορέας λειτουργίας
5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης 10

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης

7. Προϋπολογισµός
8. Διάρκεια υλοποίησης 

10  Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της µελέτης. 
Περιλαµβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών 

Προϋπολογισµός υποέργου 1

Προϋπολογισµός υποέργου ν
Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης

Διάρκεια σε µήνες
υποέργο 1

υποέργο ν
Σύνολο Πράξης



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ11

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ12  

Έγγραφο / απόφαση
Φορέας έγκρισης ή 
αδειοδότησης

Αριθµός πρωτ./ 
ηµεροµηνία

11 Το περιεχόµενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

12  Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν 
εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις µελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωµοδοτήσεις κλπ. 
Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συµπληρώνονται για κάθε υποέργο.



 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέαςΥπεύθυνος φορέας

Ενέργεια κύριος του έργου φορέας υλοποίησης

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα
                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 8ο «Καθαρισµός παραλιών νήσου Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 147
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.    1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Η Δηµοτική Σύµβουλος κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη πήρε το λόγο και είπε τα 
εξής:
Είναι γνωστό ότι όλοι οι επαγγελµατίες περιµένουν την θερινή περίοδο και τον 
τουρισµό για να εισπράξουν κάποια έσοδα.
Προτείνω τον καθαρισµό των παραλίων όπως γίνεται και σε άλλους δήµους, να 
εκπονηθεί µια µελέτη όπου µε µηχανήµατα να καθαριστούν οι παραλίες από 
αποτσίγαρα, χαρτιά, κ.λπ. απορρίµµατα.



Στην συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου εκφράστηκαν οι απόψεις του 
Δηµάρχου και των συµβούλων επί του θέµατος και ο Πρόεδρος κάλεσε τους  
συµβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

• Με την ευκαιρία της παγκόσµιας ηµέρας περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου του 
έτους 2011, να ξεκινήσει εκστρατεία καθαριότητας προκειµένου να 
καθαριστούν οι παραλίες της νήσου Σαµοθράκης και άλλες περιοχές.

• Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήµαρχο κ. Γαλατούµο Νικόλαο να έρθει σε επαφή µε 
τους συλλόγους και τους λοιπούς φορείς του νησιού και να  οργανώσει την ως 
άνω εκστρατεία.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα
                                                             Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 9ο «Έγκριση απολογισµού του Δήµου οικ. έτους 2010»
Αριθµ. Απόφαση: 148
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.



Ο Πρόεδρος του Δηµ. Συµβουλίου έθεσε υπόψη των Συµβούλων τον ετήσιο 
οικονοµικό απολογισµό του Δήµου για το οικ. έτος 2010 όπως συντάχτηκε από την 
Οικονοµική Επιτροπή βάσει στοιχείων της οικονοµικής υπηρεσίας.
Περιλαµβάνει στοιχεία εσόδων και εξόδων για το οικονοµικό έτος που έληξε και 
σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, ή έγκρισή του πρέπει να αποφασιστεί 
από το Δηµοτικό Συµβούλιο. 
Αφού ολοκλήρωσε ο Πρόεδρος την εισήγησή του κάλεσε τους συµβούλους να 
αποφασίσουν σχετικά.
Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 163/2006, την αρίθµ. 23/2011 απόφαση της Δηµαρχιακής 
Επιτροπής και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

Αποφασίζει οµόφωνα

Εγκρίνει τον απολογισµό της οικονοµικής διαχείρισης του Δήµου Σαµοθράκης του 
οικ. έτους 2010 ο οποίος εµφανίζει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. ΕΣΟΔΑ
Α/Α Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
1 Τακτικά έσοδα 2.412.366,02 2.229.778,79 2.100.758,37
2 Έκτακτα έσοδα 6.677.999,48 1.532.206,61 1.479.003,87

2. ΕΞΟΔΑ
Α/Α Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα έξοδα
1 Τακτικά έξοδα 2.156.215,95 2.156.215,95 2.156.215,95
2 Έκτακτα έξοδα 6.735.414,60 1.064.363.02 1.064.363,02

    3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Α/Α Κ.Α. Τίτλος Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Π ο σ ό 

υπέρβασης
1 Τακτικά 0,00 0,00 -
2 Έκτακτα 0,00 0,00 -

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Α/Α Περιγραφή Ποσό
1 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου 

έτους
510.796,34

2 Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2010 359.183,27

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)



                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 10ο «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών 
αναγκών πυροπροστασίας των χώρων δηµοτικών κάµπινγκ  στο Δήµο 
Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 149
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »



 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι υπάρχει άµεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας των δηµοτικών 
χώρων κάµπινγκ και των λοιπών χώρων αναψυχής στις δασικές περιοχές κατά τους 
θερινούς µήνες.
Προτείνω να προσλάβουµε έκτακτο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών µε την ευχέρεια που µας παρέχουν οι 
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν3146/2003 και άρθρου 20 παρ.4 του Ν2738/99 
για να καλύψουµε τις ανάγκες πυροπροστασίας- πυρασφάλειας.
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε την εισήγηση του Προέδρου, το γεγονός ότι το 
προσωπικό του Δήµου δεν επαρκεί για την αντιµετώπιση των παραπάνω, την παρ.5 
της εγκυκλίου 33 µε αριθµ.πρωτ.:οικ.29825/7-7-2003 του Υπουργείου Εσωτερικών 
Δηµ. Δ/σνης και Αποκ/σης τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.5 του Ν3146/2003 και 
άρθρο 20 παρ.4 του Ν.2738/99, τον προϋπολογισµό του Δήµου για το οικ. έτος 2011 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών µε τις παρακάτω ειδικότητες για 
την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 6 παρ.5 του Ν3146/2003 και 20 παρ. 4 του Ν2738/99. 

α/α Αριθµός 
θέσεων

Κλάδος Ειδικότητα Προσόντα Χρονική 
διάρκεια

1 8 ΥΕ Εργάτες 
πυρασφάλειας

Σύµφωνα µε το 
Π.Δ.50/2001 
(ΦΕΚ39/5.3.01 
τ.Α’) όπως 
ισχύει

2 µήνες

Η κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη του 
παραπάνω προσωπικού θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του Δήµου για το οικ. 
έτος 2011, από τους αντίστοιχους κωδικούς.

• Ψηφίζει πίστωση ποσού 25.000,00 € από τον ΚΑ. 70/6041.01 Τακτικές 
αποδοχές  υπαλλήλων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας- 



πυρασφάλειας δηµοτικού κάµπινγκ κ.λπ. για κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας 
του παραπάνω προσωπικού.

• Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 € από τον ΚΑ70/6054.01 Εργοδοτικές 
εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων  (Ι.Κ.Α) για κάλυψη εκτάκτων αναγκών 
πυροπροστασίας - πυρασφάλειας δηµοτικού κάµπινγκ κ.λπ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 11ο «Περί έγκρισης δαπάνης και κόστους σύνδεσης των φωτοβολταϊκών 
στα κτίρια του Δήµου Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 150
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »



 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζεται µε την αρίθµ. 92/2011 απόφασή µας εγκρίναµε την ένταξη κατά 
προτεραιότητα στο πρόγραµµα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόµησης 
ενέργειας σε υφιστάµενα σχολικά κτίρια του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, τα µεγαλύτερα σχολεία του Δήµου Σαµοθράκης τα οποία είναι το 
Γυµνάσιο- Λύκειο Σαµοθράκης και Δηµοτικό Σχολείο Καµαριώτισσας.
Σας γνωρίζω ότι το κόστος σύνδεσης των φωτοβολταϊκών στα εν λόγω σχολικά 
κτίρια αλλά και στα λοιπά σχολικά  και δηµοτικά κτίρια εφόσον αποφασίσουµε την 
ένταξή της είναι ως εξής:

1. Κτίριο Γυµνασίου – Λυκείου – 1.000,00 € + Φ.Π.Α. = 1.160,00 € 
2. Κτίριο Δηµοτικού Σχολείου Καµαριώτισσας – 1.000,00 € + Φ.Π.Α. = 1.160,00 
€ 

3. Κτίριο Δηµοτικού  Σχολείου Λακκώµατος – 1.000,00 € + Φ.Π.Α. = 1.160,00 € 
4. Κτίριο ΕΟΜΜΕΧ (εφόσον δοθεί η έγκριση από τον ΕΟΜΜΕΧ) – 800,00 € + 
Φ.Π.Α. = 928,00 € 

5. Κτίριο Δηµοτικού Σχολείου Αλωνιών (µόνο εφόσον ανακατασκευαστεί το 
κτίριο) = 1.000,00 € + Φ.Π.Α. = 1.160,00 € 

Συνολικό κόστος σύνδεσης 4.408,00 € 
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε 
υπόψη τον προϋπολογισµό του Δήµου για το οικ. έτος 2011 και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης, 
       Αποφασίζει Οµόφωνα

• Εγκρίνει την σύνδεση των φωτοβολταϊκών στα παρακάτω δηµοτικά και 
σχολικά κτίρια του Δήµου Σαµοθράκης:

- Κτίριο Γυµνασίου – Λυκείου 
- Κτίριο Δηµοτικού Σχολείου Καµαριώτισσας 
- Κτίριο Δηµοτικού  Σχολείου 
- Κτίριο ΕΟΜΜΕΧ (εφόσον δοθεί η έγκριση από τον ΕΟΜΜΕΧ)



- Κτίριο Δηµοτικού Σχολείου Αλωνιών (µόνο εφόσον 
ανακατασκευαστεί το κτίριο)

• Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού συνολικού ποσού τεσσάρων 
χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ (4.408,00 €) για την κάλυψη του κόστος 
σύνδεσης φωτοβολταϊκών στα ως άνω αναφερόµενα κτίρια και όρους από 
τον Κ.Α. 20/6277.03 Σύνδεση φωτοβολταϊκών στα κτίρια του Δήµου 
Σαµοθράκης του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. έτος 2011

Από τους Δηµοτικούς Συµβούλους κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη και 
Λάζαρη Αλέξανδρο εγκρίνεται µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί ο όρος 
ότι η απόσβεση θα γίνεται από την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην  
σύµβαση χρηµατοδότησης για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών  στα ως άνω 
κτίρια και δεν θα επιβαρύνει τον Δήµο.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.



ΘΕΜΑ: 12ο «Έγκριση εφαρµογής δακοκτονίας στις ελαιοκοµικές περιοχές του 
Δήµου Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 151
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Κατόπιν του αρίθµ. πρωτ.: 7431/9-5-2011 εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου καλούµαστε να 
αποφασίσουµε για την αποδοχή της καταπολέµησης του δάκου της ελιάς στη 
Σαµοθράκη και την ανάγκη εφαρµογής µέτρων  κατά την φετινή ελαιοκοµική περίοδο 
εφόσον συναινεί τουλάχιστον το 50% των ελαιοκτηµατιών του Δήµου µας.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το αρίθµ. πρωτ.: 7431/9-5-2011 εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, το γεγονός ότι το σύνολο των 
ελαιοκτηµατιών συναινεί στην εφαρµογής µέτρων για την καταπολέµηση του δάκου 
της ελιάς κατά την φετινή ελαιοκοµική περίοδο και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκοµικές περιοχές του 
Δήµου Σαµοθράκης µε δολωµατικό ψεκασµό από το έδαφος για την φετινή 
ελαιοκοµική περίοδο.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)



                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 



αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 13ο «Έγκριση αναµορφώσεως προϋπολογισµού του Δήµου οικ. έτους 
οικ. έτους 2011 »
Αριθµ. Απόφαση: 152
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
O Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου είπε στους Συµβούλους ότι από την ψήφιση 
του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 και την έγκρισή του από την Αποκεντρωµένη 
Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση 
Διοίκησης, Τµήµα Διοικητικό – Οικονοµικό  προέκυψαν νέες ανάγκες στα έξοδα 
όπως αναλυτικά θα αναφέρω παρακάτω:
Εποµένως προτείνω την µερική τροποποίηση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε την 
εισηγητική των υπηρεσιών του Δήµου ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €

00/6452

Συνδροµές ίnternet  διαγράφουµε το ποσό των 800,00 διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 1.000,00 € 
σε 200,00 €

Συνδροµές ίnternet  διαγράφουµε το ποσό των 800,00 διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 1.000,00 € 
σε 200,00 €

Συνδροµές ίnternet  διαγράφουµε το ποσό των 800,00 διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 1.000,00 € 
σε 200,00 €

Συνδροµές ίnternet  διαγράφουµε το ποσό των 800,00 διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 1.000,00 € 
σε 200,00 €

Συνδροµές ίnternet  διαγράφουµε το ποσό των 800,00 διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 1.000,00 € 
σε 200,00 €    - 800,00

10/6277

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 
καθαριότητα διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € και 
έχουµε από 6.000,00 € σε 1.000,00 € 

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 
καθαριότητα διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € και 
έχουµε από 6.000,00 € σε 1.000,00 € 

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 
καθαριότητα διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € και 
έχουµε από 6.000,00 € σε 1.000,00 € 

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 
καθαριότητα διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € και 
έχουµε από 6.000,00 € σε 1.000,00 € 

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 
καθαριότητα διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € και 
έχουµε από 6.000,00 € σε 1.000,00 €  - 5.000,00



20/6262.0
1

Αποκοµιδή απορριµµάτων κοινόχρηστων χώρων στους 
οικισµούς διαγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 7.000,00 € 
σε µηδενικό ποσό 

Αποκοµιδή απορριµµάτων κοινόχρηστων χώρων στους 
οικισµούς διαγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 7.000,00 € 
σε µηδενικό ποσό 

Αποκοµιδή απορριµµάτων κοινόχρηστων χώρων στους 
οικισµούς διαγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 7.000,00 € 
σε µηδενικό ποσό 

Αποκοµιδή απορριµµάτων κοινόχρηστων χώρων στους 
οικισµούς διαγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 7.000,00 € 
σε µηδενικό ποσό 

Αποκοµιδή απορριµµάτων κοινόχρηστων χώρων στους 
οικισµούς διαγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 7.000,00 € 
σε µηδενικό ποσό   - 7.000,00

20/6277.0
2

Λοιπές δαπάνες βελτίωσης ηλεκτροφωτισµού διαγράφουµε 
το ποσό των 1.500,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής 
του και έχουµε από 3.000,00 € σε 1.500,00 € 

Λοιπές δαπάνες βελτίωσης ηλεκτροφωτισµού διαγράφουµε 
το ποσό των 1.500,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής 
του και έχουµε από 3.000,00 € σε 1.500,00 € 

Λοιπές δαπάνες βελτίωσης ηλεκτροφωτισµού διαγράφουµε 
το ποσό των 1.500,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής 
του και έχουµε από 3.000,00 € σε 1.500,00 € 

Λοιπές δαπάνες βελτίωσης ηλεκτροφωτισµού διαγράφουµε 
το ποσό των 1.500,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής 
του και έχουµε από 3.000,00 € σε 1.500,00 € 

Λοιπές δαπάνες βελτίωσης ηλεκτροφωτισµού διαγράφουµε 
το ποσό των 1.500,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής 
του και έχουµε από 3.000,00 € σε 1.500,00 €   - 1.500,00

20/6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων διαγράφουµε το ποσό των 4.000,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 5.000,00 € 
σε 1.000,00 € 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων διαγράφουµε το ποσό των 4.000,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 5.000,00 € 
σε 1.000,00 € 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων διαγράφουµε το ποσό των 4.000,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 5.000,00 € 
σε 1.000,00 € 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων διαγράφουµε το ποσό των 4.000,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 5.000,00 € 
σε 1.000,00 € 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων διαγράφουµε το ποσό των 4.000,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 5.000,00 € 
σε 1.000,00 €   - 4.000,00

70/6693.0
1

Προµήθειες για την λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων 
διαγράφουµε το ποσό των 15.000,00 € και έχουµε από 
20.000,00 € σε 5.000,00 € 

Προµήθειες για την λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων 
διαγράφουµε το ποσό των 15.000,00 € και έχουµε από 
20.000,00 € σε 5.000,00 € 

Προµήθειες για την λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων 
διαγράφουµε το ποσό των 15.000,00 € και έχουµε από 
20.000,00 € σε 5.000,00 € 

Προµήθειες για την λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων 
διαγράφουµε το ποσό των 15.000,00 € και έχουµε από 
20.000,00 € σε 5.000,00 € 

Προµήθειες για την λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων 
διαγράφουµε το ποσό των 15.000,00 € και έχουµε από 
20.000,00 € σε 5.000,00 €  - 15.000,00 

70/6693.0
3 

Λοιπές προµήθειες ειδών αναψυκτηρίου για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε το ποσό των 
10.000,00 € και έχουµε από 15.000,00 € σε 5.000,00 € 

Λοιπές προµήθειες ειδών αναψυκτηρίου για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε το ποσό των 
10.000,00 € και έχουµε από 15.000,00 € σε 5.000,00 € 

Λοιπές προµήθειες ειδών αναψυκτηρίου για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε το ποσό των 
10.000,00 € και έχουµε από 15.000,00 € σε 5.000,00 € 

Λοιπές προµήθειες ειδών αναψυκτηρίου για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε το ποσό των 
10.000,00 € και έχουµε από 15.000,00 € σε 5.000,00 € 

Λοιπές προµήθειες ειδών αναψυκτηρίου για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε το ποσό των 
10.000,00 € και έχουµε από 15.000,00 € σε 5.000,00 €   - 10.000,00

70/6693.0
4

Προµήθειες αρτοσκευασµάτων για λειτουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € και 
έχουµε από 10.000,00 € σε 5.000,00 € 

Προµήθειες αρτοσκευασµάτων για λειτουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € και 
έχουµε από 10.000,00 € σε 5.000,00 € 

Προµήθειες αρτοσκευασµάτων για λειτουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € και 
έχουµε από 10.000,00 € σε 5.000,00 € 

Προµήθειες αρτοσκευασµάτων για λειτουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € και 
έχουµε από 10.000,00 € σε 5.000,00 € 

Προµήθειες αρτοσκευασµάτων για λειτουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € και 
έχουµε από 10.000,00 € σε 5.000,00 €    - 5.000,00

8111

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού διαγράφουµε το ποσό των 
151,37 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 2.500,00 € σε 2.348,63 € 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού διαγράφουµε το ποσό των 
151,37 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 2.500,00 € σε 2.348,63 € 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού διαγράφουµε το ποσό των 
151,37 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 2.500,00 € σε 2.348,63 € 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού διαγράφουµε το ποσό των 
151,37 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 2.500,00 € σε 2.348,63 € 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού διαγράφουµε το ποσό των 
151,37 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 2.500,00 € σε 2.348,63 €      - 151,37

ΣΥΝΟΛΟ  48.451,37
Παλιό Αποθεµατικό 2.081,81 €  + Διαγραφές εξόδων 48.451,37 € = 50.533,18 € Παλιό Αποθεµατικό 2.081,81 €  + Διαγραφές εξόδων 48.451,37 € = 50.533,18 € Παλιό Αποθεµατικό 2.081,81 €  + Διαγραφές εξόδων 48.451,37 € = 50.533,18 € Παλιό Αποθεµατικό 2.081,81 €  + Διαγραφές εξόδων 48.451,37 € = 50.533,18 € Παλιό Αποθεµατικό 2.081,81 €  + Διαγραφές εξόδων 48.451,37 € = 50.533,18 € Παλιό Αποθεµατικό 2.081,81 €  + Διαγραφές εξόδων 48.451,37 € = 50.533,18 € Παλιό Αποθεµατικό 2.081,81 €  + Διαγραφές εξόδων 48.451,37 € = 50.533,18 € 

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €

00/6431

Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήµου αυξάνουµε µε το ποσό των 2.755,29 € και έχουµε από 
3.000,00 € σε 5.755,29 € 

Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήµου αυξάνουµε µε το ποσό των 2.755,29 € και έχουµε από 
3.000,00 € σε 5.755,29 € 

Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήµου αυξάνουµε µε το ποσό των 2.755,29 € και έχουµε από 
3.000,00 € σε 5.755,29 € 

Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήµου αυξάνουµε µε το ποσό των 2.755,29 € και έχουµε από 
3.000,00 € σε 5.755,29 € 

Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήµου αυξάνουµε µε το ποσό των 2.755,29 € και έχουµε από 
3.000,00 € σε 5.755,29 €   2.755,29

00/6451.0
1

Συνδροµές  του Δήµου σε εφηµερίδες περιοδικά και 
ηλεκτρονικά µέσα αυξάνουµε µε το ποσό των 566,00 € και 
έχουµε από 1.000,00 € σε 1.566,00 € 

Συνδροµές  του Δήµου σε εφηµερίδες περιοδικά και 
ηλεκτρονικά µέσα αυξάνουµε µε το ποσό των 566,00 € και 
έχουµε από 1.000,00 € σε 1.566,00 € 

Συνδροµές  του Δήµου σε εφηµερίδες περιοδικά και 
ηλεκτρονικά µέσα αυξάνουµε µε το ποσό των 566,00 € και 
έχουµε από 1.000,00 € σε 1.566,00 € 

Συνδροµές  του Δήµου σε εφηµερίδες περιοδικά και 
ηλεκτρονικά µέσα αυξάνουµε µε το ποσό των 566,00 € και 
έχουµε από 1.000,00 € σε 1.566,00 € 

Συνδροµές  του Δήµου σε εφηµερίδες περιοδικά και 
ηλεκτρονικά µέσα αυξάνουµε µε το ποσό των 566,00 € και 
έχουµε από 1.000,00 € σε 1.566,00 €    566,00

00/6516.0
1

Τοκοχρεωλύσια Συνεταιρσιτικής Τράπεζας αυξάνουµε µε το 
ποσό των 116,50 € και έχουµε από 27.071,83 € σε 27.188,33 
€ 

Τοκοχρεωλύσια Συνεταιρσιτικής Τράπεζας αυξάνουµε µε το 
ποσό των 116,50 € και έχουµε από 27.071,83 € σε 27.188,33 
€ 

Τοκοχρεωλύσια Συνεταιρσιτικής Τράπεζας αυξάνουµε µε το 
ποσό των 116,50 € και έχουµε από 27.071,83 € σε 27.188,33 
€ 

Τοκοχρεωλύσια Συνεταιρσιτικής Τράπεζας αυξάνουµε µε το 
ποσό των 116,50 € και έχουµε από 27.071,83 € σε 27.188,33 
€ 

Τοκοχρεωλύσια Συνεταιρσιτικής Τράπεζας αυξάνουµε µε το 
ποσό των 116,50 € και έχουµε από 27.071,83 € σε 27.188,33 
€    116,50



10/6115.1
4

Αµοιβές λογιστών για εφαρµογή διπλογραφικού λογιστικού 
(οικονοµικές καταστάσεις 2008)  αυξάνουµε µε το ποσό των  
6.600,00 €  και έχουµε από µηδενικό ποσό σε 6.600,00 € 
σύµφωνα µε την αρίθµ. 105/2009 απόφαση της Δηµαρχικής 
Επιτροπής για την απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω 
εργασίας

Αµοιβές λογιστών για εφαρµογή διπλογραφικού λογιστικού 
(οικονοµικές καταστάσεις 2008)  αυξάνουµε µε το ποσό των  
6.600,00 €  και έχουµε από µηδενικό ποσό σε 6.600,00 € 
σύµφωνα µε την αρίθµ. 105/2009 απόφαση της Δηµαρχικής 
Επιτροπής για την απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω 
εργασίας

Αµοιβές λογιστών για εφαρµογή διπλογραφικού λογιστικού 
(οικονοµικές καταστάσεις 2008)  αυξάνουµε µε το ποσό των  
6.600,00 €  και έχουµε από µηδενικό ποσό σε 6.600,00 € 
σύµφωνα µε την αρίθµ. 105/2009 απόφαση της Δηµαρχικής 
Επιτροπής για την απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω 
εργασίας

Αµοιβές λογιστών για εφαρµογή διπλογραφικού λογιστικού 
(οικονοµικές καταστάσεις 2008)  αυξάνουµε µε το ποσό των  
6.600,00 €  και έχουµε από µηδενικό ποσό σε 6.600,00 € 
σύµφωνα µε την αρίθµ. 105/2009 απόφαση της Δηµαρχικής 
Επιτροπής για την απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω 
εργασίας

Αµοιβές λογιστών για εφαρµογή διπλογραφικού λογιστικού 
(οικονοµικές καταστάσεις 2008)  αυξάνουµε µε το ποσό των  
6.600,00 €  και έχουµε από µηδενικό ποσό σε 6.600,00 € 
σύµφωνα µε την αρίθµ. 105/2009 απόφαση της Δηµαρχικής 
Επιτροπής για την απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω 
εργασίας     6.600,00

10/6115.1
5

Αµοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης έτους 2008 
αυξάνουµε µε το ποσό των  6.554,00 € και έχουµε από 
µηδενικό ποσό σε 6.554,00 € σύµφωνα µε την αρίθµ. 
106/2009 απόφαση της Δηµαρχιακής Επιτροπής για την απ΄ 
ευθείας ανάθεση της εν λόγω εργασίας

Αµοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης έτους 2008 
αυξάνουµε µε το ποσό των  6.554,00 € και έχουµε από 
µηδενικό ποσό σε 6.554,00 € σύµφωνα µε την αρίθµ. 
106/2009 απόφαση της Δηµαρχιακής Επιτροπής για την απ΄ 
ευθείας ανάθεση της εν λόγω εργασίας

Αµοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης έτους 2008 
αυξάνουµε µε το ποσό των  6.554,00 € και έχουµε από 
µηδενικό ποσό σε 6.554,00 € σύµφωνα µε την αρίθµ. 
106/2009 απόφαση της Δηµαρχιακής Επιτροπής για την απ΄ 
ευθείας ανάθεση της εν λόγω εργασίας

Αµοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης έτους 2008 
αυξάνουµε µε το ποσό των  6.554,00 € και έχουµε από 
µηδενικό ποσό σε 6.554,00 € σύµφωνα µε την αρίθµ. 
106/2009 απόφαση της Δηµαρχιακής Επιτροπής για την απ΄ 
ευθείας ανάθεση της εν λόγω εργασίας

Αµοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης έτους 2008 
αυξάνουµε µε το ποσό των  6.554,00 € και έχουµε από 
µηδενικό ποσό σε 6.554,00 € σύµφωνα µε την αρίθµ. 
106/2009 απόφαση της Δηµαρχιακής Επιτροπής για την απ΄ 
ευθείας ανάθεση της εν λόγω εργασίας      6.554,00

20/6662.0
6 

Προµήθεια ελαστικών αυξάνουµε µε το ποσό των 4.000,00 € 
και έχουµε από 6.000,00 € σε 10.000,00 €
Προµήθεια ελαστικών αυξάνουµε µε το ποσό των 4.000,00 € 
και έχουµε από 6.000,00 € σε 10.000,00 €
Προµήθεια ελαστικών αυξάνουµε µε το ποσό των 4.000,00 € 
και έχουµε από 6.000,00 € σε 10.000,00 €
Προµήθεια ελαστικών αυξάνουµε µε το ποσό των 4.000,00 € 
και έχουµε από 6.000,00 € σε 10.000,00 €
Προµήθεια ελαστικών αυξάνουµε µε το ποσό των 4.000,00 € 
και έχουµε από 6.000,00 € σε 10.000,00 €      4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   20.591,79

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που 
προέκυψαν:

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €
10/6115.1
6

Αµοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης ετών 2009 
και 2010 εγγράφουµε το ποσό των 12.000,00 € 
Αµοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης ετών 2009 
και 2010 εγγράφουµε το ποσό των 12.000,00 € 
Αµοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης ετών 2009 
και 2010 εγγράφουµε το ποσό των 12.000,00 € 
Αµοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης ετών 2009 
και 2010 εγγράφουµε το ποσό των 12.000,00 € 
Αµοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης ετών 2009 
και 2010 εγγράφουµε το ποσό των 12.000,00 €   12.000,00 

70/6261.0
1

Καθαρισµός αρχείου και αποθηκευτικών χώρων του Δήµου 
εγγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € 
Καθαρισµός αρχείου και αποθηκευτικών χώρων του Δήµου 
εγγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € 
Καθαρισµός αρχείου και αποθηκευτικών χώρων του Δήµου 
εγγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € 
Καθαρισµός αρχείου και αποθηκευτικών χώρων του Δήµου 
εγγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € 
Καθαρισµός αρχείου και αποθηκευτικών χώρων του Δήµου 
εγγράφουµε το ποσό των 7.000,00 €     7.000,00 

20/6277.0
3

Σύνδεση φωτοβολταϊκών στα κτίρια του Δήµου Σαµοθράκης 
εγγράφουµε το ποσό των 4.408,00 € 
Σύνδεση φωτοβολταϊκών στα κτίρια του Δήµου Σαµοθράκης 
εγγράφουµε το ποσό των 4.408,00 € 
Σύνδεση φωτοβολταϊκών στα κτίρια του Δήµου Σαµοθράκης 
εγγράφουµε το ποσό των 4.408,00 € 
Σύνδεση φωτοβολταϊκών στα κτίρια του Δήµου Σαµοθράκης 
εγγράφουµε το ποσό των 4.408,00 € 
Σύνδεση φωτοβολταϊκών στα κτίρια του Δήµου Σαµοθράκης 
εγγράφουµε το ποσό των 4.408,00 €     4.408,00 

70/6112.0
4

Αµοιβή για προετοιµασία φακέλου και υποβολή πρότασης 
στο Ε.Π. ¨Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη¨ για 
παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε 
σχολικά κτίρια εγγράφουµε το ποσό των 2.654,08 €  

Αµοιβή για προετοιµασία φακέλου και υποβολή πρότασης 
στο Ε.Π. ¨Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη¨ για 
παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε 
σχολικά κτίρια εγγράφουµε το ποσό των 2.654,08 €  

Αµοιβή για προετοιµασία φακέλου και υποβολή πρότασης 
στο Ε.Π. ¨Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη¨ για 
παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε 
σχολικά κτίρια εγγράφουµε το ποσό των 2.654,08 €  

Αµοιβή για προετοιµασία φακέλου και υποβολή πρότασης 
στο Ε.Π. ¨Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη¨ για 
παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε 
σχολικά κτίρια εγγράφουµε το ποσό των 2.654,08 €  

Αµοιβή για προετοιµασία φακέλου και υποβολή πρότασης 
στο Ε.Π. ¨Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη¨ για 
παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε 
σχολικά κτίρια εγγράφουµε το ποσό των 2.654,08 €     2.654,08

70/6662.0
2

Προµήθεια υλικών για συντήρηση τουριστικών 
εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € 
Προµήθεια υλικών για συντήρηση τουριστικών 
εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € 
Προµήθεια υλικών για συντήρηση τουριστικών 
εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € 
Προµήθεια υλικών για συντήρηση τουριστικών 
εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € 
Προµήθεια υλικών για συντήρηση τουριστικών 
εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 3.000,00 €     3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 29.062,08 



Κατόπιν τούτων κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση της 
αναµόρφωσης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του Ν. 3462/2006 
 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 8 και 87 του από 
17-5/15-6-59 Β.Δ. Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού Δήµων και 
Κοινοτήτων,

                                                                                                           Αποφασίζει 
Οµόφωνα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για δεύτερη φορά   (2η ) 
φορά εντός του έτους ως εξής:
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
σκέλους των εσόδων,
όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                                   0,00  €                 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ                         0,00  €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +     48.451,37  €
ΣΥΝΟΛΟ:                                                       48.451,37  €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   2.081,81 €        γίνεται σε  50.533,18 € 
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:   49.653,87 €
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
                                                      ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.834.593,92 €  + 0,00      σε                   1.834.593,92 €
ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.110.761,46                              σε                         1.110.761,46 €
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 136.536,32 €             σε            136.536,32 € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 180.686,71                  σε            180.686,71  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.000,00 € σε                              12.000,00 € 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από 359.183,27 €                σε             359.183,27 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                          3.633.761,68  €
ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 3.631.679,87 € - 48.451,37  € + 49.653,87 € =3.632.882,37  
€                     
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 2.081,81 €                                    σε                              879,31  
€      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                  3.633.761,68  
€
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας



           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                           (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 14ο «Ορισµός µελών επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) διαφόρων 
προµηθειών του Δήµου»
Αριθµ. Απόφαση: 153
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »



 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι για τις ανάγκες  λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήµου είναι ανάγκη 
να γίνουν οι παρακάτω προµήθειες:
Α/Α Τίτλος προµήθειας Απόφαση 

έγκρισης 
τεχνικών 
προδιαγραφών

Απόφαση 
Ανάθεσης

Προµηθευτής

1 Προµήθεια εντύπων και 
υλικών µηχανογράφησης 
και πολλαπλών 
εκτυπώσεων

106/2011 106/2011 INFORMATICA 

2 Υλικά συντήρησης και 
επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων

109/2011 109/2011 Μπατζικώστας

3 Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισµού

118/2011 118/2011 Σωτηρούδης 
Λάµπρος

4 Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού

95/2011 96/2011 Μπατζικώστας 
Γεώργιος

5 Προµήθεια υλικών για 
συντήρηση επισκευή 
γεωτρήσεων υδραυλάκων 
εγκαταστάσεων 
υδραγωγείων

110/2011 110/2011 Κούρδογλου 
Χρήστος & ΣΙΑ 
Ο.Ε.

6 Αµοιβές εξωτερικών 
συνεργατών για παροχή 
υποστηρικτικών 
υπηρεσιών στην 
υλοποίηση του 
προγράµµατος interreg 
IVC

108/2011 16/2011 
οικονοµικής 
επιτροπής

Ούτσιος Πασχάλης



7 Αµοιβές εξωτερικών 
συνεργατών για παροχή 
υποστηρικτικών 
υπηρεσιών στην 
υλοποίηση του 
προγράµµατος interreg 
IVC

94/2011 94/2011 Αγροτο-
Οικοτουριστικός 
Συνεταιρισµός 
Γυναικών 
¨ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ¨

8 Προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών

119/2011 120/2011 Μπατζικώστας 
Γεώργιος

9 Ταχυδροµικά, κ.λπ. για 
υλοποίηση 
προγράµµατος interreg 
IVC

111/2011 111/2011 IΝFORMATICA

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. προβλέπεται η παραλαβή των 
υλικών να γίνεται από την επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά το 
χρόνο που ορίζεται από την σύµβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για την 
συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και σε 
αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.
Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήµου και εφόσον απαιτούνται 
ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη 
ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συµπλήρωση ή την 
συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήµος µπορεί να ζητήσει από άλλο Ο.Τ.Α. τη 
διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον Ο.Τ.Α, την επιτροπή 
συγκροτεί ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, ως ανωτέρω, µετά από αίτηση του 
ενδιαφερόµενου δήµου ή κοινότητας, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του 
δηµοσίου τοµέα που υπηρετούν στο νοµό. Εάν  ο Γενικός Γραµµατέας της 
Περιφέρειας αναφέρει ότι αδυνατεί να συµπληρώσει την επιτροπή από υπαλλήλους 
που υπηρετούν στο νοµό, τα ελλείποντα µέρη ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δηµοσίου τοµέα.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

Α.  Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµήθειας  καυσίµων και λιπαντικών σχετικά 
µε την αρίθµ.:   120/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η απ’ ευθείας 
ανάθεση της προµήθειας ¨Καυσίµων και λιπαντικών¨ στον προµηθευτή Μπατζικώστα 
Γεώργιο µε τον οποίο υπογράφθηκε σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που 
εγκρίθηκαν µε την  αρίθµ. 119/2011 απόφαση του Δηµάρχου, η οποία αποτελείται 
από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Χονδρό Σταύρο ΔΕ1 Διοικητικού ως Πρόεδρο της επιτροπής µε αναπληρωµατικό 
µέλος  τον Αρβανίτη Σπυρίδωνα κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Διοικητικού
2. Χάιλα Δούκα κλάδου ΠΕ9 Γεωπονίας µε αναπληρωµατικό µέλος τον Κατσίκια 
Αναστάσιο κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Απορριµµατοφόρου  .



3.  Τσαούση Χρήστο κλάδου Οδηγών Απορριµµατοφόρου µε αναπληρωµατικό µέλος 
τον Τσαούση Χρήστο κλάδου Οδηγών Απορριµµατοφόρου Καραγιάννη Ηλία κλάδου 
ΔΕ28  Χειριστή Μηχανηµάτων Έργων

Β. Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής προµηθειών για αµοιβές εξωτερικών 
συνεργατών για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών & ταχυδροµικά κ.λπ. για 
την υλοποίηση του προγράµµατος Interreg IVC σχετικά µε τις αρίθµ.: 108/2011, 
94/2011 και 111/2011 αποφάσεις του Δηµάρχου µε τις οποίες έγινε η απ’ ευθείας των 
προµηθειών, στους προµηθευτές α) Ούτσιος Πασχάλης, β) Αγροτοοικοτουριστικός 
Συνεταιρισµός Γυναικών ¨ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ¨, γ) INFORMATICA  µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε τις αρίθµ. 16/2011 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, την αρίθµ. 94/2011 απόφαση του Δηµάρχου και 111/2011 απόφαση του 
Δηµάρχου η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Καµπούρη Πελαγία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού ως Πρόεδρο της επιτροπής µε 
αναπληρωµατικό µέλος  τον Χονδρό Σταύρο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
2. Καπετανίδου Στυλιανή κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος τον 
Χάιλα Δούκα κλάδου ΠΕ9 Γεωπονίας.
3. Παπανικολάου Μυρσίνη κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού  µε αναπληρωµατικό µέλος την 
Μελένιου Ουρανία κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού- Λογιστικού.

Β. Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής προµήθειας εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  σχετικά µε την αρίθµ.: 106/2011, 
94/2011 και 111/2011 αποφάσεις του Δηµάρχου µε τις οποίες έγινε η απ’ ευθείας της 
προµήθειας στον προµηθευτή  INFORMATICA  µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
που εγκρίθηκαν µε την αρίθµ. 106/2011 απόφαση του Δηµάρχου η οποία αποτελείται 
από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Χονδρό Σταύρο ΔΕ1 Διοικητικού ως Πρόεδρο της επιτροπής µε αναπληρωµατικό 
µέλος  τον Χονδρό Σταύρο Καµπούρη Πελαγία κλάδου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
2. Χάιλα Δούκα κλάδου ΠΕ9 Γεωπονίας Καπετανίδου Στυλιανή κλάδου ΠΕ1 
Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος την Καπετανίδου Στυλιανή κλάδου ΠΕ1 
Διοικητικού
3. Μελένιου Ουρανία κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού- Λογιστικού  µε αναπληρωµατικό 
µέλος την Παπανικολάου Μυρσίνη κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού

Γ. Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής προµήθεια ειδών καθαριότητας σχετικά µε 
την  αρίθµ.: 118/2011 και  απόφαση του Δηµάρχου µε την  οποία έγινε η απ’ ευθείας 
ανάθεση της προµήθειας στον προµηθευτή Σωτηρούδη Λάµπρο µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την αρίθµ. 118/2011 απόφαση του Δηµάρχου η 
οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1.  Βραχιώλια Ευαγγελία κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού- Λογιστικού  ως Πρόεδρο της 
επιτροπής µε αναπληρωµατικό µέλος  την Μελένιου Ουρανία κλάδου ΤΕ17  
Διοικητικού- Λογιστικού
2.  Χάιλα Χριστίνα κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού- Λογιστικού Εργατών µε 
αναπληρωµατικό µέλος την Καπετανίδου Στυλιανή  κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.
3. Μάτσιο Ηλία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος την 
Παπανικολάου Μυρσίνη κλάδου ΠΕ1Διοικητικού.



Δ. Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής προµήθειας υλικών συντήρησης και 
επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων  και ηλεκτρολογικού υλικού σχετικά µε τις 
αρίθµ.: 109/2011 & 95/2011 αποφάσεις του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η απ’ 
ευθείας ανάθεση των προµηθειών στον Μπατζικώστα Γεώργιο µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε τις αρίθµ. 109/2011 & 96/2011 αποφάσεις  του 
Δηµάρχου αντίστοιχα η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1.  Μαλτέζο Παναγιώτη κλάδου ΔΕ30 Τεχνίτη Ηλεκτρολογίας ως Πρόεδρο της 
επιτροπής µε αναπληρωµατικό µέλος  τον Χονδρό Σταύρο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
2.  Συκά Κων/νο κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης µε αναπληρωµατικό µέλος τον 
Χάιλα Δούκα κλάδου ΠΕ9 Γεωπονίας.
3. Κολέτσα  Ιωάννη κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης µε αναπληρωµατικό µέλος την 
Μελένιου Ουρανία κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού- Λογιστικού.

Ε. Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής προµήθειας υλικών για συντήρηση 
επισκευή γεωτρήσεων υδραυλάκων εγκαταστάσεων υδραγωγείων σχετικά µε την 
αρίθµ.: 110/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε τις  οποίες έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση 
της προµήθειας στον προµηθευτή Κούρδογλου Χρήστο & ΣΙΑ Ο.Ε. µε βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την αρίθµ. 110/2011 απόφαση του 
Δηµάρχου αντίστοιχα η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1.  Συκά Κων/νο κλάδου ΥΕ Εργατών  Ύδρευσης ως Πρόεδρο της επιτροπής µε 
αναπληρωµατικό µέλος  την Χάιλα Χριστίνα κλάδου ΤΕ17  Διοικητικού- Λογιστικού
2.  Μάτσιο Ηλία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος τον Χονδρό 
Σταύρο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
3. Κολέτσα Ιωάννη κλάδου ΥΕ Εργατών ύδρευσης µε αναπληρωµατικό µέλος τ την 
Παυλίδου Πασχαλίτσα κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών.
Η επιτροπή θα προβεί στην  παραλαβή των ανωτέρω προµηθειών  σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε εγκεκριµένες προδιαγραφές από το αρµόδιο όργανο. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                           (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.



Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 15ο «Περί οικονοµικής ενίσχυσης σχολικής επιτροπής Ενιαίου 
Γυµνασίου- Λυκείου Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 154
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζεται οι σχολικές επιτροπές χρηµατοδοτούνται κάθε χρόνο για την 
κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων. Όµως οι πόροι αυτοί είναι περιορισµένοι και 
δεν επιτρέπουν την κάλυψη δαπανών λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πέραν 
των απολύτων λειτουργικών δαπανών.
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά µε το αίτηµα του συλλόγου γονέων και 
κηδεµόνων για οικονοµική ενίσχυση της σχολικής επιτροπής  Ενιαίου Γυµνασίου 
Λυκείου Σαµοθράκης από τον Δήµο Σαµοθράκης. 
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τον 
προϋπολογισµό του Δήµου για το οικ. έτος 2011 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

       Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την οικονοµική ενίσχυση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυµνασίου – 
Λυκείου Σαµοθράκης όπως παρακάτω:



• Ενίσχυση σχολικών δραστηριοτήτων της Γ΄ τάξης Λυκείου µε το ποσό των 
1.000,00 €

• Ψηφίζει την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 € στον Κ.Α. 
00/6739.04 Ενίσχυση σχολικών δραστηριοτήτων του προϋπολογισµού του 
Δήµου για το οικ. έτος 2011 για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                           (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 16ο «Περί αιτηµάτων πολιτών για τοποθέτηση µπράτσων σε κολώνες 
της Δ.Ε.Η.»
Αριθµ. Απόφαση: 155
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Οι παρακάτω δηµότες µας αιτούνται στην τοποθέτηση µπράτσων σε κολώνες της 
Δ.Ε.Η. και σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.

1) Αρίθµ. πρωτ.: 985/2-2-2011 αίτηση του Καλακίκου Σάββα για τοποθέτηση 
µπράτσου πλησίον της οικίας του στην Καµαριώτισσα

2) Αρίθµ. πρωτ.: 1873/28-3-2011 αίτηση του Γρηγόραινα Αθανάσιου για 
τοποθέτηση µπράτσου στο σπίτι του στη Σκλαβούνα



3) Αρίθµ. πρωτ.: 1874/28-3-2011 αίτηση του Φρυδούς Ευστράτιου για 
τοποθέτηση µπράτσου στο σπίτι του στα Αλωνούδια

4) Αρίθµ. πρωτ.: 2333/15-4-2011 αίτηση του Σελήσιου Ανδρέα για τοποθέτηση 
µπράτσου στο σπίτι του στις Μακρυλιές

5) Αρίθµ. πρωτ.: 3510/26-5-2011 αίτηση του Βαλαβάνη Λάσκαρη για 
τοποθέτηση στους δύο παράλληλους δρόµους του σπιτιού του στην 
Καµαριώτισσα

Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις ως άνω αιτήσεις των πολιτών και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
      Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει τις αιτήσεις των πολιτών ως εξής:
1) Αρίθµ. πρωτ.: 985/2-2-2011 αίτηση του Καλακίκου Σάββα για τοποθέτηση 

µπράτσου πλησίον της οικίας του στην Καµαριώτισσα
2) Αρίθµ. πρωτ.: 1873/28-3-2011 αίτηση του Γρηγόραινα Αθανάσιου για 
τοποθέτηση µπράτσου στο σπίτι του στη Σκλαβούνα

3) Αρίθµ. πρωτ.: 1874/28-3-2011 αίτηση του Φρυδούς Ευστράτιου για 
τοποθέτηση µπράτσου στο σπίτι του στα Αλωνούδια

4) Αρίθµ. πρωτ.: 2333/15-4-2011 αίτηση του Σελήσιου Ανδρέα για τοποθέτηση 
µπράτσου στο σπίτι του στις Μακρυλιές

5) Αρίθµ. πρωτ.: 3510/26-5-2011 αίτηση του Βαλαβάνη Λάσκαρη για 
τοποθέτηση στους δύο παράλληλους δρόµους του σπιτιού του στην 
Καµαριώτισσα

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                           (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 17ο «Περί αιτήµατος του Παλαµαρούδα Λάσκαρη για µεταφορά πιάτσας 
ταξί»
Αριθµ. Απόφαση: 156
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.



Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Με την αρίθµ. πρωτ.: 3406/24-5-2011 αίτησή του ο Παλαµαρούδας Λάσκαρης 
αιτείται την µεταφορά πιάτσας ταξί κατά τέσσερα µέτρα προς τα πίσω από την 
υπάρχουσα θέση και σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
την αίτηση του Παλαµαρούδα Λάσκαρη και έλαβε υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει 
συναίνεση των καταστηµαταρχών και των επαγγελµατιών αυτοκινητιστών και 
κατόπιν διαλογικής,
      Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την αρίθµ. πρωτ.: 3406/24-5-2011 αίτηση του  Παλαµαρούδα Λάσκαρη για 
την µεταφορά πιάτσας ταξί κατά τέσσερα µέτρα προς τα πίσω από την υπάρχουσα 
θέση.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                           (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 18ο «Περί ανταλλαγής δηµοτικού γηπέδου, µε γήπεδο ιδιοκτησίας του 
Μαστρογιώργη Ιωάννη στη θέση ¨Παπαδιά¨ µε σκοπό την διάθεσή του για 
δηµιουργία πάρκου περιβαλλοντικής ενηµέρωσης των σχολικών µονάδων του 
Δήµου Σαµοθράκης και ορισµός επιτροπής εκτίµησης αξίας των προς ανταλλαγή 
γηπέδων»
Αριθµ. Απόφαση: 157
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »



 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι ο Μαστρογιώργης Ιωάννης διαθέτει ένα γήπεδο 6 στρεµµάτων στη 
θέση ¨Παπαδιά¨ έναντι του Γυµνασίου- Λυκείου Σαµοθράκης, το οποίο θα µπορούσε 
να διαµορφωθεί σε πάρκο περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και να διατεθεί για  
εκπαιδευτικά προγράµµατα  του Γυµνασίου – Λυκείου Σαµοθράκης αλλά και των 
άλλων σχολικών µονάδων της Σαµοθράκης.
Προτείνω την ανταλλαγή του µε δηµοτικό γήπεδο ίσης αξίας στην περιοχή ¨Δαφνιά¨ 
και τον ορισµό επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006  για την 
εκτίµηση της αξίας των προς ανταλλαγή ακινήτων.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το γεγονός ότι η δηµιουργία πάρκου περιβαλλοντικής ενηµέρωσης αποτελεί έργο 
κοινής ωφέλειας και θα συµβάλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία των σχολείων 
της Σαµοθράκης και ιδιαίτερα των µαθητών του Γυµνασίου- Λυκείου, τις διατάξεις 
των άρθρου 190 και  186 Ν. 3463/2006, το γεγονός ότι βάσει των τρεχουσών τιµών 
στην αγορά ανά στρέµµα στην περιοχή ¨Δαφνιά¨ η αξία των 6 στρεµµάτων δεν 
υπερβαίνει τα 58.694,05 € σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 2873/2000 και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,
      Αποφασίζει Οµόφωνα

• Εγκρίνει την ανταλλαγή γηπέδου ιδιοκτησίας ο Μαστρογιώργη Ιωάννη στη 
θέση ¨Παπαδιά¨ έναντι του Γυµνασίου- Λυκείου Σαµοθράκης µε ίσης 
δηµοτικού γηπέδου στην περιοχή ¨ Δαφνιά¨ για δηµιουργία πάρκου 
περιβαλλοντικής ενηµέρωσης.

• Ορίζει ως µέλη για την συγκρότηση επιτροπής εκτίµησης των προς ανταλλαγή 
γηπέδων τους παρακάτω:

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος
2. Λάζαρης Αλέξανδρος – Δηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία ως µέλος
3. Σαράντος Κωνσταντίνος- Δηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία ως µέλος
4. Παυλίδου Πασχαλίτσα- υπάλληλος του Δήµου κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών 
Μηχανικών ως µέλος

5. Χονδρός Σταύρος – υπάλληλος του Δήµου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού ως 
Γραµµατέας της Επιτροπής.



Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                           (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 19ο «Περί αιτηµάτων πολιτών για παραχώρηση απλής χρήσης παραλιών 
νήσου Σαµοθράκης για εξυπηρέτηση και αναψυχή των λουόµενων»
Αριθµ. Απόφαση: 158 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               



 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από δηµότες για παραχώρηση απλής χρήσης 
των πολυσύχναστων παραλιών για  άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης των 
λουόµενων ή για την αναψυχή του κοινού και συγκεκριµένα αναφέρθηκε στην αρίθµ. 
πρωτ.: 3387/24-5-2011 αίτηση του Καπέλα Νικόλαου για χορήγηση άδειας απλής 
χρήσης παραλίας Παχιάς Άµµου έµπροσθεν του καταστήµατός του για τοποθέτηση 
οµπρελών και ξαπλωστρών και την αρίθµ. πρωτ.: 1875/21-3-2011 αίτηση του 
Κούσιαντα Σπυρίδωνα για χορήγηση άδειας απλής χρήσης παραλίας για στάθµευση  
κινητής καντίνας και τοποθέτηση ξαπλωστρών, οµπρελών και ξύλινου κιόσκι.
Σας γνωρίζω ότι σύµφωνα µε την αρίθµ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 κοινή 
Υπουργική Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και του Υπ. Οικονοµικών & Οικονοµίας 
¨Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού 
και παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, 
στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού¨  η απ’ ευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών στους 
Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού ισχύει έως τις 31/12/2012 και γίνεται αποκλειστικά και µόνο για 
την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του 
κοινού, η τυχόν δε άσκηση άλλης δραστηριότητας εκτός των ορίων της 
παραχωρήσεως επισύρει τις συνέπειες του νόµου.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 5 την ως άνω κοινής Υπουργικής απόφασης σε 
περιοχές που τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας εφαρµόζονται οι ειδικές 
διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτών και παραχωρούνται κατόπιν σύµφωνης 
γνώµης των αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.
Δικαιούχοι µε απ’ ευθείας ανάθεση του δικαιώµατος χρήσης των εν λόγω χώρων είναι 
µόνο οι όµοροι, που ασκούν αυτό κατά προτίµηση έναντι οποιουδήποτε άλλου  στον 
έµπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο. 



Στους µη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης εκ των διατάξεων του νόµου η 
µεταβίβαση του δικαιώµατος της απλής χρήσης γίνεται αποκλειστικά και µόνο 
κατόπιν δηµοπρασίας.
Επίσης σας υπενθυµίζω ότι το σύνολο των παραλιών του νησιού βρίσκεται σε 
περιοχή Νatura και σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το λόγο πήρε η Δηµοτική Σύµβουλος κα. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη και είπε 
ότι από το Λιµενικό Ταµείο στο οποίο διετέλεσε Πρόεδρος Δ.Σ., από παρόµοια 
περίπτωση ενδιαφέροντος σε χερσαία ζώνη λιµένα στην οποία δόθηκε άδεια µε τον 
όρο να υπάρχει µέριµνα για την καθαρότητα του χώρου, γνωρίζει ότι µπορούν να 
δίνονται παρόµοιες  άδειες και πρότεινε την έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης 
στους ενδιαφερόµενους κ. Κούσιαντα Σπυρίδωνα και Καπέλα Νικόλαο κατόπιν 
γνωµοδότησης του Υπουργού Περιβάλλοντος.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπόψη την αρίθµ. 
1038460/2439/Β0010/15-4-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και 
του Υπ. Οικονοµικών & Οικονοµίας ¨Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του 
δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 
µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού¨, το γεγονός ότι 
το σύνολο των παραλίων νήσου Σαµοθράκης βρίσκεται σε περιοχή Natura και 
κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
      Αποφασίζει Οµόφωνα

Α. Να ζητήσει γνωµοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιµατικής 
Αλλαγής για την  παραχώρηση απλής χρήσης των πολυσύχναστων παραλιών της 
νήσου Σαµοθράκης που εντάσσονται στις περιοχές Natura για  άσκηση 
δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης των λουόµενων ή για την αναψυχή του κοινού για τις 
οποίες υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες και από οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο Υπουργό 
εφόσον αυτό προκύψει.
Β. Να απαντηθούν οι ενδιαφερόµενοι αιτούντες ότι κατόπιν θετικών γνωµοδοτήσεων 
από τους αρµόδιους Υπουργούς για τον µεν πρώτο:

• κ. Καπέλα Νικόλαο δύναται να γίνει απ’ ευθείας παραχώρηση απλής χρήσης 
παραλίας για εξυπηρέτηση λουόµενων µόνο για το έµπροσθεν στην 
επιχείρησή του χώρο, ο οποίος ορίζεται από τις δύο νοητές γραµµές που 
εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή 
και σύµφωνα µε τους όρους των διατάξεων της  αρίθµ.1038460/2439/
Β0010/15-4-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και του 
Υπ. Οικονοµικών & Οικονοµίας

για τον δεύτερο: 
• κ. Κούσιαντα Σπύρο δεν δύναται να γίνει απ’ ευθείας παραχώρηση απλής 
χρήσης παραλίας για εξυπηρέτηση λουόµενων καθώς δεν εντάσσεται στους 
δικαιούχους του άρθρου 9 της αρίθµ.1038460/2439/Β0010/15-4-2009 κοινής 
Υπουργικής Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και του Υπ. Οικονοµικών & 
Οικονοµίας αλλά κατόπιν δηµοπρασίας.

Από την κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη διατυπώθηκε η ένταση ως προς την 
ισονοµία και ισοπολιτεία έναντι των δύο αιτούντων και επισήµανε ότι λόγω της 
ένταξης σχεδόν του συνόλου της έκτασης του νησιού στις περιοχές Natura, 
κινδυνεύει ο κάτοικος να εγκαταλείψει το νησί για χάρη του περιβάλλοντος.



Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                           (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.



Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 20ο «Περί αιτηµάτων πολιτών για χορήγηση άδειας υδροδότησης»
Αριθµ. Απόφαση: 159
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Οι παρακάτω δηµότες µας αιτούνται χορήγηση άδειας υδροδότησης και σας καλώ να 
αποφασίσουµε σχετικά.

1) Αρίθµ. πρωτ.: 2465/  21- 4-2011 αίτηση του Τσιφτσίδη Γεώργιου για σύνδεση 
υδροµέτρου στο κτήµα  του που βρίσκεται στον οικισµό  Δάφνες του Δήµου 
Σαµοθράκης 

2) Αρίθµ. πρωτ.: 2562/29-4-2011 αίτηση της Παπαθανασίου Δέσποινας για 
παροχή ύδρευσης τριών οικιών στον οικισµό Μυρσίνια

3) Αρίθµ. πρωτ.: 3459/25-5-2011 αίτηση του Ματσά Ανδρέα
       για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο αµπέλι του που 
      βρίσκεται στην περιοχή Κατβιλόσπιτα εκτός οικισµού Καµαριώτισσας 
4) Αρίθµ. πρωτ.: 3146/17-5-2011  αίτηση του Χατέλου Νικόλαου  για παροχή 
ύδρευσης από το δίκτυο του οικισµού Λακκώµατος για υδροδότηση 
αγροκτήµατος

5) Αρίθµ. πρωτ.: 1980/1-4-2011 αίτηση του Χαρανά Ευστράτιου για άδεια 
υδραυλικής εγκατάστασης στο κτήµα του στη θέση Πολυπούδι Αλωνιών



6) Αρίθµ. πρωτ.: 2564/21-4-2011 αίτηση του Σπιτάλα Γρηγόριου για άδεια 
υδραυλικής εγκατάστασης στην οικία του στις Δάφνες

Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε 
υπόψη τις αιτήσεις των πολιτών για χορήγηση άδειας υδροδότησης και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

1) Εγκρίνεται η αρίθµ. πρωτ.: 2465/  21- 4-2011 αίτηση του Τσιφτσίδη Γεώργιου 
για σύνδεση υδροµέτρου στο κτήµα του που βρίσκεται στον οικισµό  Δάφνες 
του Δήµου Σαµοθράκης εφόσον είναι εντός οικισµού.

2) Εγκρίνεται  η αρίθµ. πρωτ.: 2562/29-4-2011 αίτηση της Παπαθανασίου 
Δέσποινας για παροχή ύδρευσης τριών οικιών στον οικισµό Μυρσίνια εφόσον 
υπάρχει τεχνική δυνατότητα

3) Εγκρίνεται η αρίθµ. πρωτ.: 3459/25-5-2011 αίτηση του Ματσά Ανδρέα 
      για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο αµπέλι του που βρίσκεται   
      στην περιοχή Κατβιλόσπιτα εκτός οικισµού Καµαριώτισσας εφόσον υπάρχει 
      επάρκεια νερού και τεχνική δυνατότητα
4) Εγκρίνεται η αρίθµ. πρωτ.: 3146/17-5-2011  αίτηση του Χατέλου Νικόλαου  
για παροχή ύδρευσης από το δίκτυο του οικισµού Λακκώµατος για 
υδροδότηση αγροκτήµατος εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού και τεχνική 
δυνατότητα

5) Εγκρίνεται η αρίθµ. πρωτ.: 1980/1-4-2011 αίτηση του Χαρανά Ευστράτιου 
για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στο κτήµα του στη θέση Πολυπούδι 
Αλωνιών εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού.

6) Εγκρίνεται η αρίθµ. πρωτ.: 2564/21-4-2011 αίτηση του Σπιτάλα Γρηγόριου 
για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στην οικία του εκτός οικισµού Δάφνες

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                           (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 21ο «Περί αιτήµατος του Γκουβέντα Χαράλαµπου για ανάκληση ή µη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου- ζαχαροπλαστείου στον Βαξεβάνη 
Σάββα στον οικισµό Καµαριώτισσας»
Αριθµ. Απόφαση: 160
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Με την αρίθµ. πρωτ.: 2147/11-4-2011 αίτησή του ο Γκουβέντας Χαράλαµπος αιτείται 
την ανάκληση ή µη χορήγηση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου- ζαχαροπλαστείου του 
Βαξεβάνη Σάββα στον οικισµό Καµαριώτισσας για τους λόγους που επικαλείται στην 
αίτησή του.
Στην συνέχεια ανάγνωσε την αίτηση του κ. Γκουβέντα Χαράλαµπου και κάλεσε τους 
συµβούλους να αποφασίσουν σχετικά.



Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπόψη  το γεγονός ότι 
µέχρι σήµερα δεν έχει χορηγηθεί από τον Δήµο Σαµοθράκης άδεια λειτουργίας 
εργαστηρίου- ζαχαροπλαστείου από τον Βαξεβάνη Σάββα στον οικισµό 
Καµαριώτισσας και δεν έχει κατατεθεί σχετικός φάκελος µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

       Αποφασίζει Οµόφωνα
• Επειδή µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας εργαστηρίου- 
ζαχαροπλαστείου στον Βαξεβάνη Σάββα στον οικισµό Καµαριώτισσας από 
τον Δήµο Σαµοθράκης και δεν έχει κατατεθεί σχετικός φάκελος µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες (πολεοδοµία, 
υγειονοµικό κ.λπ.) για την χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήµατος, ο 
Δήµος Σαµοθράκης δεν µπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. 

• Σε περίπτωση αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου- 
ζαχαροπλαστείου στον Βαξεβάνη Σάββα στον οικισµό Καµαριώτισσας, αυτή 
θα εκδοθεί από τον Δήµο Σαµοθράκης, µόνον, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες 
προϋποθέσεις µε βάση την πιστοποίηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες  για τα 
υγειονοµικά, πολεοδοµικά και λοιπά θέµατα.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                           (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/27-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 27-5-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 3367/23-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 22ο «Περί αιτήσεως του Συλλόγου ¨Φίλοι του Βουνού¨ για παραχώρηση 
χρήσης του κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου παλαιού σχολείου Θέρµων»
Αριθµ. Απόφαση: 161
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:            
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
 2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Βίτσας Αθανάσιος –       »    »
 3. Γιαραµάνης Χρήστος –      »       »        3. Λαζανδρέας Κων/νος –  »     »
 4. Γερονικολάκης Ανέστης-   »       »        4. Παπάς Παναγιώτης –      »     »
 5. Γλήνιας Πέτρος –                »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν      
 6. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »        νόµιµα)
 7. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »
 8. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »
 9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»
10. Σαράντος Κων/νος –            »       »
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
12. Σταφυλάς Αθανάσιος –        »       »
13. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »    »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.



Με την αρίθµ. πρωτ.: 3489/25-5-2011 αίτησή του ο Σύλλογος ¨Φίλοι του Βουνού¨ 
ζητάει την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του 
παλαιού σχολείου Θέρµων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του και συγκεκριµένα:

• Έδρα  του Συλλόγου
• Έκθεση ηµιπολύτιµων λίθων και πετρωµάτων του νησιού
• Οργάνωση και λειτουργία ανταλλακτικής βιβλιοθήκης
• Μόνιµη έκθεση φωτογραφικού υλικού µε απεικονίσεις από την ζωή στη 
Σαµοθράκη κατά το παρελθόν

• Δηµιουργία επισκέψιµου κήπου µε ντόπιες ποικιλίες κηπευτικών δέντρων 
κ.λπ. και λειτουργία τράπεζας σπόρων

• Διοργάνωση εκθέσεων εικαστικών τεχνών, ζωγραφικής, γλυπτικής
• Διοργάνωση θεατρικών, µουσικοχορευτικών παραστάσεων και προβολών 
κ.λπ.

• Λειτουργία αναψυκτηρίου από φυσικά τοπικά προϊόντα για τα µέλη του 
συλλόγου και τους επισκέπτες του χώρου

Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπόψη τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006, το καταστατικό του συλλόγου ¨Φίλοι 
του Βούνου¨, το γεγονός ότι σύµφωνα µε το καταστατικό οι σκοποί του συλλόγου 
έχουν κοινωφελή χαρακτήρα  και υπάρχει συνάφεια µε τις αρµοδιότητες των Ο.Τ.Α 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
       Αποφασίζει

Με πλειοψηφία εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου και του περιβάλλοντος 
χώρου του παλαιού σχολείου Θέρµων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του 
συλλόγου ¨Φίλοι του Βουνού¨ και συγκεκριµένα για να χρησιµοποιηθεί για τις 
παρακάτω δράσεις:

• Έδρα  του Συλλόγου
• Έκθεση ηµιπολύτιµων λίθων και πετρωµάτων του νησιού
• Οργάνωση και λειτουργία ανταλλακτικής βιβλιοθήκης
• Μόνιµη έκθεση φωτογραφικού - λαογραφικού υλικού
• Δηµιουργία επισκέψιµου κήπου µε ντόπιες ποικιλίες κηπευτικών δέντρων 
κ.λπ. και λειτουργία τράπεζας σπόρων

• Διοργάνωση εκθέσεων εικαστικών τεχνών, ζωγραφικής, γλυπτικής
• Διοργάνωση θεατρικών, µουσικοχορευτικών παραστάσεων και προβολών 
κ.λπ.

• Λειτουργία αναψυκτηρίου από φυσικά τοπικά προϊόντα για τα µέλη του 
συλλόγου και τους επισκέπτες του χώρου

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησαν πέντε (5) δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Μόραλη- 
Αντωνάκη Χρυσάνθη, Γιαννέλου Πολύµνια, Σταφυλάς Ιωάννης, Σαράντος 
Κωνσταντίνος οι οποίοι ψήφησαν λευκό µε την επιφύλαξη ότι από τις δράσεις του 
συλλόγου που θα αναπτυχθούν εν λόγω χώρο µπορεί να δηµιουργηθούν συνθήκες 
στρέβλωσης ανταγωνισµού, και ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Λάζαρης Αλέξανδρος ο 
οποίος ψήφησε λευκό διότι δεν τίθενται συγκεκριµένοι όροι στην παραχώρηση 
χρήσης.



Η παρούσα απόφαση ισχύει µέχρι της ανακλήσεώς της µε απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                           (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος


